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TRENDIGA FARGER

Epoq-kok, som saljs exk uslvt p5 E g ganten, uppdateras med l5 nya farger. Sammanlagt flnns
nu 20 o ika nyanser I a Ll frSn aggvit, h mme sb A och blyerts till I La, rdd och olivgron (bilden).
Epoq Trend Ku or ar det perfekta va et for den som vil ha ett kOk med personllg sil . Va I de farqer du tvcker om al ra mest och kombinera luckor i olika nyanser lor att skapa just dltt dromkokl
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lkeas koLlektlon Trendlg 2013 finns i begransad
upo]aga. Den ar en fus on me an kines sk kultur och skandinavisk design. Muggarna ar t o
centimeter hoga, kostar'19 kronor styck och
ra bdde mlkrovSgsugn och masklndisk.

VINLADA

MED RECEPT

ntermondi importerar v n
frSn flera o ika l6nder och
arbetar al tid for atl hltta
basta molliga kva ilei
i

var.le pris

dge Ved16

(arriKe :rurr -er 2126) dr
eit ror:: vin fran Span en
som sarskih oassar iilL
grillat Det kostar 99

kronor och flnns pA
cirka 2Oa Systemllo ag runl orn
l

Sverlge. men gAr
sjirlvk art aven att

besta atllvalfriti
Sysiembolag. ln

termond erbluder

KOMBINATIONSUGN
komb nationsugnar med mlkrovSgsugn rymmer 43 iter Finns i fargerna brlljantvit, obs diansvart, rosllri och havannabrun
M eLes nya

Kostar frSn 15 9OO kronor.
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(ari ke nummer
79392) som
95r att besta a
via deras och
Systembolagets

ATLADA

hemsida. Den
innehSLler tre ol ka
r es ingv ner frSn

ARG

tyska Weingui
von Wlnning.
Runt var.le flaska
hAnger eti recepi
som ar specie t
f ramragei f or lust
dei vinei. VinlA
dan koslar 447

-rozzypack,
den smarta och
svenskti verkade

kronor.

fdrgkombinat o-

mallSdan, h5ller

maten kal he

a

dagen. Joyfu
ECition .ir en
ny serie r glada
ner. MatlAdorna

kostar ]49 kronor
styck och sa js
bland annat p5
NK och Deslgn
torget.
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PARON & CITRUS

Whiskvn Glenfarc as 17 YO Single lva t
(art ke nummer 497) bArlade att salias pe Systembolaget i borjan av september. Den har en
nyanserad smak med rnslag av pdron, citrus,
ha m och vanill. Kostar 359 kronor.

